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Skriftlige svar: 

• Ved at afholde Service Konference hvert år sikrer vi at der er kontinuitet, opfølgning, 

nytænkning og udvikling.  

• Vigtigt at mødes og at holde AA ‘i live’ 

• For at kunne bevare bankforbindelsen 

• Der sker meget i løbet af et år af denne grund anser jeg for nødvendig at fællesskabet 

arrangerer en servicekonference for jeg mener at det er på en servicekonference 

fællesskabet kan at rette på noget, hvis det er nødvendigt eller bygge på noget nyt 

• Det gør AA levende 

• Eneste mulighed for at sikre AA følger samme vej, samt bevarer traditioner, principper og 

koncepter 

• For at sikre en afspejling af/tage vare på de udfordringer der er i de enkelte regioner  

• Inspirerende for folk i service 

• Der sker hele tiden en stor udvikling? 

• Der er så få rettelser til strukturen at man godt kunne nøjes med hvert andet år  

• Det giver et godt fællesskab, når man mødes på landsplan 1. gang om året!  

• Ellers kommer det for langt væk 

• For at holde kontakten fra grupper til ledelse 

• Det er vigtigt at tage stilling de udfordringer der kan være i AA og tage hånd om det der har 

brug for at ændres. 

• Der kommer færre forslag til ændringer 

• Verden er i rivende udvikling 

• Rotationer og tiltag 

• Vi havde ikke sønderligt mange forslag, men tiden til workshops gav nogen inputs, som ikke 

ville være mulige med flere forslag til behandling. Skal SK holdes hvert andet år vil jeg også 

anbefale at fredagen inddrages til indskrivning og velkomst.  

• For at AA kan være ajour og handle dygtig 

• Den fysiske kontakt er vigtig for individet. 

• Traditioner i AA er vigtigt og have fingeren på pulsen 

• Sikre sammenhold og enhed 

• For kontinuiteten 
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• For hele tiden at have føling med, hvad der rører sig i og er vigtigt for fællesskabet  

• For at bevare det nationale fællesskab og den demokratiske proces 
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19.  Hvad var du mest tilfreds med/utilfreds med? 

36 svar 

• Det var en fin servicekonference 

• SK 2022 var en Service Konference som levede op til konferencen tema. Lidt trist at mange 

af forslagene næsten udelukkende omhandlede rettelser/ændringer til Servicehåndbogen, på 

trods af sådanne er nødvendige. 

• Gode dialoger, god mad. Kolde lokaler 

• Mest tilfreds med workshops - dog for mange (helst ikke mere end max 3). Mindst tilfreds 

med forslag (kun 1 i vores komité). 

• Med det sammenhold som var iblandt os og det samarbejde til et fælles formål 

• Afstanden til værelset var stor - Har tidligere boet i Brohuset 

• Mere viden om fællesskabet, tilfreds  

• Menneskene og maden 

• Jeg har et positivt sind, fandt ikke noget negativt 

• Ikke noget 

• Evt. Bedre udnyttelse af overskydende tid, er bevidst om at slut tidspunktet i så fald 

fremrykkes 

• De fleste forstod kærlighed i service 

• Servicekonferencen var helt suveræn som den plejer at være.  

• Maden og betjeningen var helt forrygende. Møde andre AA'er fra hele landet. Selve arbejdet 

med forslagene, gav en god dybde.  

• Det var super oplevelse 

• Ved ikke 

• Manglende varme 
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• Rigtig god forplejning 

• Rigtig god stemning og tone, alle virkede til at VILLE Servicekonferencen. 

• Komité arbejdet 

• Der var en god atmosfære, rigtig fin service, lige bortset fra, der måtte skiftes lokaler pga. 

manglende varme, og nogle værelser først var klar fra kl. 16 

• den tid på året vi mødes, er ikke hensigtsmæssig, det bør være på et tidspunkt hvor det er 

varmer, så vi ikke risikerer at køre i snevejr. 

• Temperaturen i lokalerne var for lav 

• Der var styr på AA. Utilfreds med Brogården. Skulle hele tiden gøres opmærksom på min 

specielle diæt, skulle hele tiden forklare. Det er aldrig sket før jeg har været til en 

frokostbuffet hvor der intet var jeg kunne spise. 

• Demokratin genomsyrade hela konferencen. (Jag har svarat nej på Sp 9;10,11, och tolv på 

grund av att jag är Internationell Delegat fån Sverige) 

• Brogården skal have ros for deres mad i år. Det er et sted hvor værelserne er lidt trætte, det 

er dog ikke væsenligt. Det vigtigste er at de er venlige og lokalerne passer ti l os. Selve 

konferencen gik meget godt med god styring og program passede med tidsplan.  

• Ikke som sådan utilfreds, men lørdag var en meget lang dag. 

• ORGANISATIONSE - NHED - finansielt budget FORBEREDELSE TIL 2023 

• programmet var for presset og der var koldt. kærligheden og sammenholdet var godt 

• Det var godt arrangert/litt kaldt i lokalet og på rommene 

• Programmet virkede forberedt 

• Det ville være dejligt med mere tid, fordi det kræver tid, hvis alle skal nå at føle sig trygge nok 

til at udtrykke deres mening. Men også for at gøre det "sjovere" at deltage i servicearbejdet 

og derved tiltrække flere. 

• Det ville have været rart at komme om fredagen og rykke noget af lørdagens program til 

fredag, så at lørdagen ikke trak så langt ud på aftenen. Ligeledes ville det have været rart 

med mindre tidspres søndag morgen. 
 

 


